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 لبرامج التعليم المفتوحاالعتماد العام ومعايير تعليمات 
 ( 7 ( من المادة )، ك)أ الفقرتين إلىصادرة باالستناد  2010لسنة ( 8رقم )

 وتعديالته 2007( لسنة 20ماد مؤسسات التعليم العالي رقم )من قانون هيئة اعت
 

  (1المادة )
تمم رر ذورع ممبذا مم ذاعتبمم راذممم ذذ"2010لسمم  ذ(ذ8رقمم ذ ذال فتمم  بمم اماذالتعلممي ذلعمم لذلاالعت مم اذاومعمم ري ذ"تعلي مم  ذذالتعلي مم  ذتسمم هذهمم  ذ

ذصداره .إ
 

   (2المادة )
ذال ع نيذال خصص ذل  ذأان  ذم ذل ذتدلذالق ر  ذعلهذغي ذذلك:ذآلتي ذحيث  ذورا ذفيذه  ذالتعلي   رك نذللكل   ذوالعب را ذاذ
ذ

ذ  ش ي .:ذال  لك ذاألراني ذالذذذذذذذذذذذذذذال  لك 
ألحكم لذقمم ن نذالتعلمي ذالعمم ليذوالبلميذالعل مميذال  فم ذفمميذال  لكم ذاألرانيمم ذذ  ذمجلمم ذالتعلمي ذالعمم ليذال فمكبذوفقمممجلم ذالتعلممي ذالعم ليذ:ذ

ذال  ش ي .
ذ:ذهيئ ذاعت  اذمؤسس  ذالتعلي ذالع لي.ذذذذذذذذذذذذذذذذال يئ 

ذ:ذمجل ذال يئ .ذذذذذذذذذذذذذذال جل 
مؤسسمم ذالتعلممي ذالعمم ليذالتمميذتعت ممدذنممم لذالتعلممي ذال فتمم  ذحمم  ةذتعلي مميذوت مم وذاردمم ذالبكمم ل رر  ذو أوذالممدال لذ:ذذذذذذذذذذذذذذذال ؤسسمم 

ذالع لي.
م ذف عذلتلكذال ؤسس ذفيذذت اددذأحث ذ،ذوالذرج زخ رجذحدواذال  لك ذيف عذال ؤسس ذالتيذرقعذمق ه ذال ئيسذ:ذذذذذذذذذذذذذذذذالف ع

ذ.ال  لك 
م ذأد زةذوم ااذمس ندةذذت ااع  التعلي ي ذومختب ا ذالل س بذوذال ختب ا ذالتدررسي ذوذذ:ذم حزذمؤهبذمج زذا لق ع  ذذذذذذال  حزذالتعلي ي

ذ. ذال ؤسس لف عل در ذاذإاارر  ذورتبعذذ
مممعذذعضمم ذهيئمم ذالتممدرر ذممم ذح لمم ذاردمم ذالممدحت را ذفمميذالتخصمماذوت لصمم ذم  ممم ذفمميذالتممدرر ذوالت سممياذهمم ذ:ذذذذذال  سمماذاألحمم ار ي

ذلل  ااذالتعلي ي .ذ ال ف في ذاألح ار يي
ذ.لتخصااذال  دستي ذعلهذاألقبذفيالدحت را ذأوذه ذعض ذهيئ ذالتدرر ذم ذح ل ذارد ذ:ذذذال ف فذاألح ار ي

لكت ونمميذم قممعذإوذذ،وأقمم امذمدمجمم ذ‘حقيبمم ذتعلي يمم ذ:مثممبذ،وتتضمم  ذال مم ااذالتعلي يمم ذاألس سممي :همميذال قمم رذالدراسمميذذذذذذذال مم اةذالتعلي يمم 
ذاالمتل ن  ذوأوذتعلي   ذوم ااذمس عدةذتبي ذم اعيدذاللق ءا ذالدراسي ذال ب ش ةذوذذ،ايتي ظ ئفذوذوذذ،ل لت ىذال ق ر

ذ....ال بيتي ال ظ ئفذالتسلي ذاعيدذم ذ
ذه ذعداذالس ع  ذال عت دةذلكبذم اةذتعلي ي .ذ:ذوزنذال  اةذالتعلي ي 

صفي ذالتيذتعقدذامي ذللبم ذال م اةذوال فم فذاألحم ار يذل   قفم ذملت رم  ذوحمدا ذال قم رذالذال ل ض ا ذيهذ:ةال ب ش ذذ الصفيذا اللق ء
ذذ.لق ع ذالتدررسي اذفيذال  اةذالتعلي ي ذااخبذال ختب ذأو

ذ:االفت اضي اللق ءا ذ
االتصم لذذاعمدذعبم ذشمبك  عم ذذوال فم فذاألحم ار يذرمت ذعقمده اإللكت ونيم ذال تزام م ذامي ذللبم ذال م اةذذهميذاللقم ءا  تزام  :ذالذذ-أذذذذذذ

ذذ(e- Learning platform).ذاط رق ذمب مج ذا ستخدالذن ةذذتعلي ذمتط ر
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 تزام  :ذهيذاللق ءا ذالف ار ذاإللكت وني ذغي ذال تزام  ذم ذاي ذالط لبذوال ف فذاألحم ار يذرمت ذعقمده ذعم ذاعمدذعم ذل رماذالغي ذذ-بذذذذ
ذاالتص لذاإللكت وني.

 

 (3المادة )
رت ذاعض ذع دم ذرك نذال در ذ(ذا ل م لذالتعلي يذال يذOpen Learningتطبياذه  ذال ع ري ذرع فذالتعلي ذال فت  ذ ذألغ اضذذذذذذ

وتصمفوذذ،لكت ونيم وتلقميذمم ااذتعلم ذإذ،وحضم رذمل ضم ا ذتقليدرم ذ،فم بذت زرمعذحتمبذمقم رةورمختلفمي ذذي و أوذزمم نذي والط لبذفيذمكم ن
وإدمم اءذحمم ارا ذتف عليمم ذممم ذاممي ذالط لممبذوال فمم فذاألحمم ار يذعبمم ذن ممةذتعلي مميذذ، لليمم ذوالع ل يمم كت ونيمم ذعمم ذل رمماذالفممبك ذالم اقممعذإل

ذ:تي ذعلي الييذتطباذال ع ري ذاآلذكت ونيذمتط رإل
%(ذم ذعداذالس ع  ذال عت مدةذال قم رةذ25ع ذ علهذشكبذمل ض ا ذال ب ش ةذوال ب مج ذالصفي ذالذتقبذال سب ذال ئ ر ذللق ءا ذ .1

 .األح ار يض رذال ف فذواللل  اةذ

ال عت ممدةذال ب مجمم ذذ%(ذممم ذمج مم عذالسمم ع  25ال تزام مم ذممم ذالذرقممبذعمم ذ االفت اضممي ذذتغطمميذاللقمم ءا  .2
 أسب عي  .

 أسب عي  .ذ%(ذم ذمج  عذالس ع  ذال عت دةذال ب مج 50م ذالذرزردذعلهذ غي ذال تزام  ذتغطيذاللق ءا ذالتف علي ذ .3

ر ضي  ذالط لمبذفميذاراسم ذال م اةذالتعلي يم ذوفماذل ت اع ذعداذالس ع  ذالتيذذآلي وا مجي  ذذ ونياف ذلدىذال ؤسس ذنم لذإلكتأنذرت ذ .4
ذ.(ذم ذه  ذال  اة3،ذ2ذ ذام ذه ذملداذفيذالب  ذ

 

  (4المادة )
عم لي،ذذش رط ذاللص لذال سباذعلهذت خياذا لكذمم ذمجلم ذالتعلمي ذالذال فت  ت فئذا اماذالتعلي ذذأنذيمؤسس ذتعلي ذع لذأليرج زذ  

ذذمتعداةذفيذم احزذال ل فم  ذااخبذال  لك .تعلي ي ذم احزذذت فئذأنلل ؤسس ذالتيذر ددذمق ه ذال ئيسيذفيذال  لك ذح  ذرج زذ
ذ

 (5المادة )
معل  ذوواضمل ذوم صم ف ذافمكبذاقيماذرمت ذم ادعت م ذافمكبذاوريذمم ذقبمبذذوأهدافنذ رك نذل  ذرؤر ذورس ل ذملداتذأن ؤسس ذالعلهذ  

ذافع لي .ذاألهدافتقدلذم ذرثبتذقدرت  ذعلهذتلقياذتلكذذأنل تخصص ،ذوعلهذال ؤسس ذمج لس  ذا
 

 (6المادة )
ذم ذرلي:م ذم احزه ذأوذم حزذذ  لكبذف عذم ذف وع ؤسس ذأوذللف ذارت ذذأنرجبذذذذذذ

ذ.واإلاارر التق ي ذوالتعلي ي ذمستلزم  ذالب هذالتلتي ذرتسعذلك ف ذذملداذم قع -ذأ
متصمل ذممعذالفمبك ذالع ل يم ذومختبم ا ذح سم اي ذممزواةذاخطم تذإنت نمتذسم رع ذوشمبك ذملليم ذذ،ومختبم ا ذتعلي يم ذ،ق ع  ذتدررسمي ذ -ذب

 ذالفم ع،ذتك نذق ارةذعلهذتأمي ذالتف عبذم ذاي ذالط لبذوال ف فذاألح ار يذوال اةذمعذخ امم  ذالفم عذأوذال قم ذال ئيسميذلل ؤسسم 
ذإض ف ذإلهذت في ذمدر ذإااريذلل  حزذوم ااذتعلي ي ذوتج يزا ذإاارر ذلخدم ذالطلب ذوأعض ءذهيئ ذالتدرر .

 

 (7المادة )
فميذقم ن نذالج معم  ذذهم ذم صم مذعليم ح م ذذوإاارر ذأح ار ي ا ي ذت مي ي ذالع مل ذفيذال  لك ذ ؤسس ذلفيذاف ذارت ذذأنرجبذذذ -1

ذذال  ف .األراني ذ
 أانهذم ذرلي:ذأح ار ي ذوإاارر ذتف بذحدا ذوذت مي ي ذا هذفيذال  لك ذذالع مبذاألراني غي ذل ؤسس ذلف عذاف ذارت ذذرجبذأنذ -2

للفمم ع،ذركمم نذمسممؤوال ذعمم ذإاارةذشممؤونذال ؤسسمم ذورع ونمم ذنمم ابذومسمم عدونذعلممهذأنذركمم نذممم ذايمم   ذن ئممبذذ  ذت فيمم رذا ذمممدر ذ -أذ
ذللفؤونذالتق ي .
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 مجل ذالف ع.ذ -بذ

 .للف عذح ار ي مج ل ذاألقس لذاأل -جذ

 .فيذالف عذاألقس لذاألح ار ي رؤس ءذ -اذ

 (8المادة )
ع ذذتك نذمستقل ذت  م  ذمب ش ةذوذذمدر ذالف عذال ئي  وف ي ذوم لي ذخ ص ذا  ذتتبعذذوأح ار ي ذإاارر الف عذا ي ذت مي ي ذذرك نذلل ؤسس  ذذ -أ

 ال  لك.

أنذرع ممممبذفمممميذأيذوظيفمممم ذإااررمممم ذأوذأح ار يمممم ذفمممميذ ةذذأيذشممممخاذذيذم فعمممم ذم ليمممم ذمب شممممذأوال سمممم ه ذذأولممممم ذعلممممهذال  لممممكذرذ-ب
 ال ؤسس  الف ع.

 

 (9المادة )
ذذ:وعض ر ذحبذم مدر ذالف عذ(ذا ئ س ذالف عذمجل ذرس هذ مجل الع مبذفيذال  لك ذذاألراني غي ذلف عذال ؤسس ذرك نذ -ذأ

 . ابذال در ن -1

 .ؤس ءذاألقس لع داءذالكلي  ذو أوذرذ -2

ذختلف .مدراءذال  احزذفيذال ل فم  ذال ذ -3
ذ

ذتي :والصالحي  ذاآلذ ال سؤولي الف عذرت لهذمجل ذذذ -ذب
 .إلغ ئ  ر ي ذوامج  ذفيذغي ه ذأوذاإنف ءذالكلي  ذواألقس لذوالب اماذوالتخصص  ذاألح اذال ختا جل ذالذإلهلت صي ذا -1

أخ ىذوانتداا  ذذإله ذوت قيت  ذوتثبيت  ذونقل  ذم ذفئذ ذأعض ءذهيئ ذالتدرر ذفيذالف عتعيياذال جل ذال ختاالت صي ذإلهذ -2
ذتق الت  ذوإن  ءذخدم ت  .وإع رت  ذوم ل  ذإد زا ذالتف غذالعل يذواإلد زا ذادونذراتبذوقب لذاس

ذواتخ ذذالق ارا ذال   سب ذافأن  .تقيي ذأع  لذهيئ ذالتدرر ذوأنفطت  ذاألح ار ي ذوأس ليبذتدررس  ذوال ث  ذالعل ي ذ -3
ضممم ءذهيئممم ذالتمممدرر ذوال ل ضممم ر ذال تفممم غي ذوال عيمممدر ذ مسممم عديذالبلممميذأوذأعذإرفممم ااذال جلممم ذال خمممتاالت صمممي ذإلمممهذ -4

للع بذمع ذفيذاعث  ذوم    ذعل ي ذواورا ذذاارتبط ذأوذم  ذذف عالتدرر (ذوالف يي ذالع ملي ذفيذال ج لذاألح ار يذذفيذال
ذتتعلاذا ل  فدر .ذأخ ىتدرربي ذوتلدردذمدةذإرف اه ذوأيذأم رذ

،ذفمم عفمميذالبمم اماذذوالتخصصمم  ذال ختلفمم ذللذسمم  ر  ذذالمم ر ذر كمم ذقبمم ل  اأعممدااذالطلبمم ذذخممتاال جلمم ذال الت صممي ذإلممهذ -5
ذوال س لذالدراسي ذلكبذم   ذا  ذر سج ذمعذالتف رع  ذال  ف ةذفيذال  لك .

ذ.وم  قفت  ذوإصدارذق ارات ذافأن  ذالدراس ذال قدم ذم ذمج ل ذاألقس لذاراس ذمف وع  ذخطةذ -6
ذ.الف عح ار يذوالتلصيبذالعل يذفيذ ذمست ىذاألااءذاألتقي -7
ذ ي ذوالفخ ر ذوالف  اا .  وذالدرد  ذالعلاذال جل ذال ختاالت صي ذإلهذ -8
 إنف ءذح اسيذاألست ذر .اذال جل ذال ختاالت صي ذإلهذ -9

 األراني.ذمجل ذالتعلي ذالع ليوفاذاألس ذالتيذرق ه ذذلف عوضعذتعلي   ذالقب لذفيذا-10

 .الف ع ذلت في ذأحك لذاألنم  ذذا ذالعالق ذا لع بذاألح ار يذفيذوضعذالتعلي   ذال   سبذ-11

رمدخبذفميذصمالحي  ذأيذد م ذذم م ذالالت فيم يذللفم عذالم ئي ذعليم ذال م ذفيذأيذم ض عذرتعلاذا لع بذاألح ار يذرع ضم ذذ-12
ذذأوذأيذتف رعذآخ .ذه  ذالتعلي    ذفيذم ذالج   ذال  ص مذعلي 

ذ

 (10المادة )
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ال  م لذوالصمالحي  ذالع مبذفيذال  لك ذذاألراني غي ذف عذال ؤسس ذمجل ذذفيذال ؤسس ذالع مل ذفيذال  لك  ل ذالكلي ذرت لهذمجذذذذذذ
ذاآلتي :
ذ.ال جل ذال ختاورفع  ذإلهذذ ذأقس لذالف عال م ذفيذالخطةذالدراسي ذفيذأقس لذالكلي  .1
 اقت ا ذأيذش وتذإض في ذلقب لذالطلب ذفيذاألقس ل. .2

 والت سياذاي ذاألقس لذال ختلف ذفي  .ذ ذالف عي ذالدراس ذفيذالكلي اإلش افذعلهذت م .3

ذواإلش افذعلي  .ذ ذالف عت مي ذإد اءا ذاالمتل ن  ذفيذالكلي  .4
ذ ت ئاذاالمتل ن  ذفيذن  ر ذحبذفصبذاراسي.اذالت صي  .5
ذا  وذالدرد  ذالعل ي ذوالف  اا .ذال جل ذال ختاذإلهالت سيبذ .6
 .اأع  ل  أوذم ذرق لذذوتفجيع ذا لت سياذمعذع  اةذالبليذالعل يذ ذالف عل يذفيذالكلي اإلش افذعلهذت مي ذالبليذالع .7

وغي ه ذم ذالق ئ ي ذاأع م لذالتمدرر ذفي م ذمم ذتعيمي ذذ ذالف عالت صي ذفيذد يعذاألم رذال تعلق ذاأعض ءذهيئ ذالتدرر ذفيذالكلي  .8
ا  دمبذذإليم ي ذوقبم لذاالسمتق ل ذوغيم ذذلمكذمم ذال  م لذال   لم ذوإع رةذوإرف اذوم وذاإلد زا ذالدراسذوندبذوت قي ذوتثبيتذونقب
 األنم  ذوالتعلي   .

 . ذالف عإعدااذمف وعذال  ازن ذالس  ر ذللكلي  .9

 . ذالف عتفكيبذاللج نذال ختلف ذال تعلق ذاع بذالكلي  .10

ذ. ذالف عال م ذفيذال س ئبذالتيذرليل  ذإلي ذع يدذالكلي  .11
ذ

 (11المادة )
ذف عذكبذلذمدر ا ذذرئي ذال ؤسس رعي ذ -أذ ذرك نذذأنعلهذم ذف وع   ذأرانيذالج سي  ذالدحت را  ورك نذأست ذذذا تب وذم ذح ل ذارد 

 ت سج ذمعذالتف رع  ذال  ف ةذفيذال  لك .التعيي ذل دةذ

لبليذوأم رذاذ،اارر رئي ذرك نذمسؤوال ذع ذإاارةذشؤونذالقس ذالتعلي ي ذواإلذ ذالف عرعي ذلكبذقس ذأح ار يذم ذأقس لذالكلي  -بذ
ذ ذفي  ذوذالعل ي ذومج ل  ذالقس  ذمجل  ذق ارا  ذت في  ذالدراسي ذذال ؤسس رت له ذال  اا ذوت زرع ذا لقس ، ذالعالق  ذذا  األخ ى

ال ط وح ذلكبذفصبذاراسيذعلهذأعض ءذهيئ ذالتدرر ذحسبذتخصص ت  ،ذوه ذال سؤولذع ذحس ذسي ذالتدرر ذفيذالقس ذ
 ن  ر ذحبذع لذاراسيذع ذأااءذالقس ذوأنفطت ذال ختلف .ذفيذ ذمدر ذالف عورقدلذتق ر ا ذإلهذع يدذالكلي 

ا  ءذعلهذت سيبذم ذع يدذالكلي  ذذال ؤسس رفت تذأنذرك نذرئي ذالقس ذقدذشغبذرتب ذاألست ذر ذورت ذتعيي  ذاق ارذم ذرئي ذ -جذ
  دةذس  ذق ال ذللتجدرد.مدر ذالف عذل

تعيي ذأحدذأعض ءذهيئ ذالتدرر ذم ذال تبذذمدر ذالف عم ذذا  ء ذعلهذت سيبذال ؤسس رج زذفيذح ال ذخ ص ذواق ارذم ذرئي ذ -اذ
الع مل ذذم ذمج  عذرؤس ءذاألقس لذفيذال ؤسس ذ(%50 ذعلهذأنذالذتزردذنسبت  ذع ذا ل ي ا ذلقس لذ  ذاألح ار ي ذاألخ ىذرئيس

 ذ.الع مبذفيذال  لك ذالف عذ فيذال  لك 

ءذعلهذت سيبذم ذمدر ذتعيي  ذا  رك نذم ذح ل ذارد ذالدحت را ذورك نذذأنذلكبذم حزذتعلي يذعلهذرعي ذرئي ذال ؤسس ذمدر ا َ ذذ-هم
 ال يذرتبعذل ذذلكذال  حزذل دةذس تي ذق ال ذللتجدرد.الف عذ

ذ

 (12المادة )
م ذفي ذالع ملي ذد يعذأعض ءذال يئ ذالتدررسي ذوذذرتألفذم ذرئي ذالقس ذأوذم ذر  ثل ذرك نذلكبذقس ذمجل ذرس هذ مجل ذالقس ( (1

 ت لهذمجل ذالقس ذال   لذوالصالحي  ذاآلتي :ور ذال تف غي
ذاقت ا ذالخطةذذالدراسي ذللقس ذواقت ا ذتط ر ه ذوأس ليبذتطبيق  .ذذ -أذ
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 مف اا ذم ااذالخط ذالدراسي ذللقس ذوأهداف  ذوأس ليبذالتدرر ذوالتق ر ذوتعدرل  ذأوذتط ر ه .ذاقت ا  -بذ

 ذ  ذم وذالدرد  ذالعل ي ذفيذال ؤسسلف ذا  ذر سج ذمعذتعلي ت زرعذم ااذالخط ذالدراسي ذعلهذالفص لذالدراسي ذال خت -جذ
 وإعدااذالخطةذاالست ش ار ذللطلب .

 اعت  اذالكتبذال ق رةذوال ص ارذوال  ادعذال   سب ذلكبذم اةذم ذم ااذالخط ذالدراسي . -اذ

ووضعذالت تيب  ذالالزم ذذ تزام  الذاالفت اضي ذالصفي ذال ب ش ةذواللق ءا لكبذم ذاللق ءا ذذاألسب عيالجدولذالدراسيذوضعذهمذ
م ذمج  عذذ(%20 ذ علهذأنذالذتزردذنسب ذغي بذالط لبذفيذأيذم ذتلكذاللق ءا ذعذلق ءا التلكذلضبةذاوالذالطلب ذفيذ

 .اللق ءا ذال ق رة

 ي .وضعذالت تيب  ذالتيذتض  ذحس ذاإلش افذواإلرش اذاألح ار يذوالت دي ذالعل يذلطلب ذالقس ذوحبذمفكالت  ذالدراس -وذ

 وضعذأس ذوتعلي   ذالتطبياذالع ليذوالتدرربذال يدانيذللطلب . -زذ

 وضعذالت تيب  ذالالزم ذلإلش افذعلهذاالمتل ن  ذفيذالقس . - ذ

ال م ذفيذمف ررعذالبليذالعل يذال قدم ذم ذأعض ءذهيئ ذالتدرر ذوتقدر ذالت صي  ذالالزم ذاخص ص  ذإلهذاللج نذ -تذ
 ال ختص .

  ذالتعيي ذوال م ذفيذاإلد زا ذوالتثبيتذوالت قي ذوإن  ءذالخدم ذواإلع رةذواإلرف اذوأر ذأم رذإاداءذال أيذفيذالت قي  ذوللب -يذ
فيذالقس ذمعذم اع ةذعدلذاشت اكذعض ذهيئ ذالتدرر ذفيذالتص رتذعلهذالت قي ذأوذالتعيي ذذأخ ىذتتعلاذاأعض ءذهيئ ذالتدرر 

 ا تب ذأعلهذم ذرتبت .

 . الخط ذالدراسي ذفيذالقسذم اافذي صت -كذ

 . ذالف عم  قف ذنت ئاذامتل ن  ذالطلب ذوق ائ ذالخ رجي ذورفع  ذإلهذمجل ذالكلي  -لذ

 اقت ا ذتخصص  ذاراسي ذددردةذفيذالقس .ذ-لذ

 أر ذأم رذأخ ىذرع ض  ذرئي ذالقس . -نذ
 

 . القس ذفيذح ل ذغي ام  لذرئي ذمجل ذذ ذمدر ذالف عذأوذم ذر يب ع يدذالكلي رت لهذ (2

(ذدلس  ذفيذالفصبذالدراسيذال احد،ذورت ذتدور ذمل ض ذ6رر ذوم تم  ،ذعلهذأالذتقبذع ذ تك نذادت  ع  ذمجل ذالقس ذاوذ (3
 .ع  ذوت ثيق  ذفيذالقس ذافكبذرس ياالدت  

 

 (13المادة )
ذال ئيسيذفيذال  لك  ذ ؤسس الرت ف ذفيذذأنرجبذذذذ تك نذمسؤوليت  ذت في ذا اماذم حزر ذوف ي ذذإاارر وحدا ذذالف عذالتيذرقعذم حزه 
ذتف بذم ذرلي:ذأنعلهذذأهداف  ،ل ؤسس ذوتلقياذا

 .لكت وني  ذإااذالتعلي ي ذ ذال ذإعداامتخصص ذوا مجي  ذذأد زةحفؤةذتفت بذعلهذذذإنت جوحدةذ .1

 وحدةذالل س بذواالتص ال ذتك نذمسؤول ذع ذا ي ذاالتص ال ذوال عل م  . .2

 وحدةذالقب لذوالتسجيب. .3

 .ال  لي اإلاارر ذوذوحدةذالفؤونذ .4

 وال  ظفي ذاإلاارري .والطلب ذوتط ر ذم  را ذأعض ءذهيئ ذالتدرر ذال تف غي ذوغي ذال تف غي ذوحدةذتأهيبذ .5

 وحدةذالفؤونذالطالاي .ذ .6

 ل ت اع ذشؤونذال  احز.ذإاارر وحدةذ .7

 وحدةذض  نذالج اة. .8

 .وت زرع  ذومت اعت  ذوحدةذحفظذمستلزم  ذال  ااذالتعلي ي  .9
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 (.Help Deskالف ي ذ وحدةذال س عدةذ .10

 

 

 

 

 

ذ

 (14المادة )
وإد اءذالدراس  ذاإلحص ئي ذعلهذنت ئاذذ،وال ف رح ذفيذإعدااذال  اةذالتعلي ي ذ،واإلش افذعلي  ذاالمتل ن  م  لذال  سا:ذذإعدااذ -ذأ

ورتبعذأح ار ي  ذرئي ذالقس ذذ،ومت اع ذحبذم ذرخاذال  اةذالتعلي ي ذوض  نذد ات  ذ، األح ار ييوتقيي ذع بذال ف في ذذ،الطلب 
ذعالق ذوإاارر  ذمدر ذالف عذال عي ذفي .ذا ذال

 م  لذال ف ف:ذذرك نذمسؤوال ذع ذإاارةذاللق ءا ذالصفي ذال ب ش ةذواللق ءا ذاالفت اضي .ذ -ذب
 

 (15المادة )
ذالكم اارذإلمهذإضم ف ذال فتم  فميذالتعلمي ذوالتأهيمبذخبم ةذالهيئ ذتمدرر ذمتخصصمي ذلمدر  ذذأعض ءت في ذالعداذالك فيذم ذ ؤسس ذاالتلتزلذ 

  : ح ذال ؤسس ذوض  ذال ع ري ذاآلتيوذلكذفيذحبذتخصاذتطذ،ال س عدة

أالذرقممبذعممداذأعضمم ءذهيئمم ذالتممدرر ذال تفمم غي ذال  سممقي ذلل مم ااذالتعلي يمم ذممم ذح لمم ذالممدحت را ذفمميذالتخصمماذال احممدذعلممهذمسممت ىذ (1
ذ يذواحدذفيذمج لذالتخصا.ال  لك ذأوذالف عذع ذم ساذأح ارذفيال ؤسس ذالتيذرقعذم حزه ذال ئيسيذخ رجذال  لك ذأوذ

 

ذي مفمم فذ(5كذا عممدلذم سمماذواحممدذلكممبذ ممم ذح لمم ذالممدحت را ذفمميذالتخصمماذوذلممذأحثمم ذأول مم اةذتعلي يمم ذذأحمم ار يتمم في ذم سمماذ (2
رفم فذالتيذالذرزردذعداذس ع  ذال  ااذالتعلي ي ذأعلهذذلغ ر  ذاحتس بذالط ق ذاالستيع اي ذالع م ذأوذالخ ص ذأقصهذحدا ذذي أح ار ي
  .(ذس ع ذمعت دةذفيذالتخصا16 ذع ذال ف فذال احدعلي  ذ

 

العداذالكم فيذمم ذال فم في ذاألحم ار يي ذمم ذح لم ذالمدحت را ذلتغطيم ذاللقم ءا ذال ب شم ةذواالفت اضمي ذعلمهذأالذرقمبذالعمداذعم ذت في ذ (3
ل ؤسسم ذاالسمتع ن ذا فم في ذثالث ذمف في ذم ذح ل ذارد ذالدحت را ذال تف غي ذلكبذم ساذاحده ذا تب ذأسمت ذذمفم رك،ذح م ذرجم زذل

أحمم ار يي ذغيمم ذمتفمم غي ذلتغطيمم ذاللقمم ءا ذالصممفي ذال ب شمم ةذواللقمم ءا ذاالفت اضممي ،ذذعلممهذأنذرممت ذتمم في ذمفمم في ذأحمم ار يي ذإث ممي ذ
ذمتف غي ذم ذح ل ذالدحت را ذفيذمج لذالتخصاذعلهذاألقبذع دذتقدر ذللبذاالعت  اذوال ف فذالث ليذفيذادار ذالس  ذالث لثم ذمم 

 ذ.ت رر ذاالعت  اذ

 %(ذعلهذاألقبذم ذأعض ءذهيئ ذالتدرر ذم  ذرل ل نذالج سي ذاألراني ذفيذال ؤسس ذعلهذأنذالذتقب75تعيي ذم ذنسبت ذ  (4

ذ  ذال يئ 50ع  ذألعض ء ذاحتس بذنف ذال سب  ذالتخصاذرت  ذفي ذا ن ما ذم  ذأحث  ذود ا ذح ل ذوفي ذالتخصاذال احد ذفي ذ%(
 فيذد يعذالب اماذل ف ذالتخصا.ذ

 

 ألغ اضذاحتس بذالط ق ذاالستيع اي ذللتخصاذت اعهذاألم رذاآلتي : (5

ذ.(1:80 فيذالف عذذ األح ار يينسب ذالطلب ذإلهذال ف في ذ -
 ح ل ذارد ذالدحت را ذال تف غي .ذال ف في ذم ذ%(ذم 40ح ل ذارد ذال  دستي ذال تف غي ذوا سب ذالذتزردذعلهذ  -

 ال تف غي ذلتغطي ذالع بذاإلض فيذلل تف غي ذوع بذغي ذال تف غي .ذ(ذم ذح ل ذارد ذالدحت را ذ35%تض فذنسب ذ ذ -

مك فئم  ذل صمفذمفم فذأحم ار يذمتفم غذحلمدذأقصمهذأوذافمكبذذال  ساذال تف غذفيذالف عذإذاذح نذرقم لذاأعبم ءذتدررسمي ذرلسب -
 .رت  سبذمعذعبئ ذالتدررسيذمق رن ذا لعبءذالتدررسيذلل ف فذال تف غ
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نذفيذال ؤسس ذالتعلي ي ذأوذالف عذإعدااذال  ااذالدراسي ذومتطلب ت  ذاص رةذمالئ  ذومتك مل ذا  ذ ذال تف غذرت لهذأعض ءذهيئ ذالتدرر  (6
 رت  سبذولبيع ذالتعلي ذال فت  .

 رفت تذفيذعض ذهيئ ذالتدرر ذال يذتج وزذس ذالسبعي ذم ذرلي:ذغ ر  ذاحتس بذالط ق ذاالستيع اي ل (7

ذأنذرك نذا تب ذأست ذ. .1
(ذسم  ،ذوأالذركم نذقمدذت قمفذإنت دم ذالعل ميذال لكمم ذفميذمجم لذ12تقمبذعم ذ ذفيذالتدرر ذالج معيذمدةذالأنذرك نذقدذع بذ .2

 تخصص ذفيذالس  ا ذالخ س ذاألخي ةذم ذتعيي  ذأوذت رر ذتجدردذعقد .

 ذفميذحمبذا نم ماذمم ذ%(ذمم ذمج م عذأعضم ءذهيئم ذالتمدرر ذال تفم غي10علهذأالذتتج وزذنسب ذاألس ت ةذال عي مي ذوفقم  ذل م  ذالفقم ةذعلمهذ 
 ا اماذالبك ل رر  ،ذور ك ذتج وزذه  ذال سب ذاق ارذم ذمجل ذال يئ ذلكبذح ل ذتقدلذالج مع ذمب را ذومس غ  ذافأن  .

 

 (16المادة )
ذ:م ذرليوتص ي ذال  ااذالدراسي ذذإعدااع دذذف ات ذررجبذأنذذذ

عم ضذرضم  ذتلقيماذالتف عمبذذاأسمل بتطبيقم  ذم  عم ذذإلهذ ف ا إلضصيلي ذالتفذاألس سي تتض  ذال  اةذالتعلي ي ذال عل م  ذذأن .1
 ال ب ش ذم ذاي ذالط لبذوال  اةذالتعلي ي .

ا مم ذرضم  ذالتف عممبذممم ذامي ذالط لممبذومصم ارذالتعلممي ذممم ذلكمبذممم اةذتعلي يم ذمسمم عدةذلمدع ذالع ليمم ذالتعلي يمم ذذرمت ذتمم في ذمم ااذأن .2
مفمم ررعذوذوظمم ئفذايتيمم ،ذوذااذااع مم ،ذ ذتلتمم يذعلممهذمممل مم  ذال مم ااذنيمم ذم اقممعذالكت وذذ:ومثمم لذذلممكذ،وم  عمم ذمتعممداةخمماللذوسمم ئةذ

 .وغي ه ذوم ادع

سممم وذلممم ذا  ادعممم ذواختبممم رذمع فتممم ذروذذ،لذفممميذصممم ي ذال ممم اةذالتعلي يممم سمممتليذالط لمممبذللمممدخ ذرذفمممكبتصممم غذال ممم اةذالتعلي يممم ذا .3
 ال كتسب ذوف   ذلل  اةذالتعلي ي ذعلهذفت ا ذم تم  .

 

 (17المادة )
الذتقمبذأح م ذرجمبذذذ،الكت ونيم  ذال  اةذالتعلي يم ذال عمدةذتقدر ذ ذالتلتي ذااللكت وني ذالتيذتض  ذ يف عذت في ذالبالذأو ؤسس ذرجبذعلهذال   

مم ذذبوتكم نذمدع م ذاكماإلدب ررم ذ%ذم ذمج  عذس ع  ذالخط ذالدراسي ذ75فيذأيذتخصاذع ذذلكت وني  ذإنسب ذال  ااذالتعلي ي ذال عدةذ
ذ.لكت ونياإلالتعلي يذدم  ذمتك مل ذعب ذال  ةذر ك ذتقدر  ذللط لبذم ذخ

 

 (:18المادة )
ورجم زذاسمتخدالذذ،أحم ار يذإشم افرمت ذذلمكذفميذم عمدذواحمدذتلمتذذأنتعقدذاالمتل ن  ذال   ئي ذحت ام ذعلمهذذأنأوذالف عذعلهذال ؤسس ذ 

تلكذذأهلي رض  ذذ  ذيلكت ونإذ  ذالف عذنم مذأوتط رذال ؤسس ذذأن(ذفيذعقدذغي ذذلكذم ذاالمتل ن  ذعلهذe-Examsال س ئبذااللكت وني ذ 
ذ.األح ار ي االمتل ن  ذم ذال  حي ذ

 

 (:19المادة )
 .أسب ع  ذذ(16 م ذفصلي ذاراسيي ذمدةذحبذم    ذأوذالف عذفيذال ؤسس ذتتك نذالس  ذالدراسي ذ -أذ

 ايع.أس ذ(8 الذتقبذمدت ذع ذأعلهذلطلب ذالبك ل رر  ذفيذيفيذالفصبذالصاراسي ذل  ذم ااذرج زذذ -بذ

علهذذالدال لذالع ليذفيذأيذتخصاذمس ور  ذذأوم ذعداذالس ع  ذال عت دةذالالزم ذل  وذارد ذالبك ل رر  ذذاألانهرك نذاللدذ -جذ
 ل ع  لذا ذفيذمؤسس  ذالتعلي ذالع ليذالتقليدي.ل مي  ذواذاألانهلللدذاألقبذ
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علمهذاألقمبذلللمدذاألانمهذذالدردم ذالعل يم ذمسم ور  ذذلللصم لذعلمهذرك نذاللدذاألانهذلل دةذالزم ي ذالتميذرقضمي  ذالط لمبذمسمجال ذ -اذ
سم  ا ذل  حلم ذالمدال لذذوأرامعل  حلم ذالبكم ل رر  ذذسم  ذ(11 ذعلمي ذالعم ليذالتقليمديذوالذرزرمدذعلمهال ع  لذا ذفميذمؤسسم  ذالت

 ذ.الع لي

ذ،ذل  حلم ذالمدال لذالعم ليوسم  ذواحمدةذعلمهذاألحثم ذذ،ل  حلم ذالبكم ل رر  ل دةذسم تي ذعلمهذاألحثم ذذرؤدبذاراست ذأنرلاذللط لبذهمذ
والذذ،لللصم لذعلمهذالدردم ذالعل يم ذمسمجال ذوالذتلسبذمدةذالتأديبذم ذض  ذاللدذاألعلهذلل دةذالزم ي ذالتيذرقضي  ذالط لبذ

ذ.أوذالف عذرج زذتأديبذاراس ذالط لبذالجدردذإالذاعدذمضيذفصبذاراسيذعلهذالتل ق ذا ل ؤسس 
ذ.لطبيع ذالتخصاذوفق  ذذأخ ىذأد بي أيذلغ ذاللغ ذالع اي ذو أوذأوذالف عذدرر ذفيذال ؤسس ذك نذلغ ذالتتذ-و
والذتزرمدذذةسم ع  ذمعت مدذ(6 رك نذاللدذاألانهذلعداذالس ع  ذال عت دةذالتيذر كم ذأنذرسمجل  ذالط لمبذفميذالفصمبذال احمدذذ-ز

سم ع  ذذ(3 الس   ذللط لمبذاتسمجيبذذ ذمدر ذالف ع ورج زذفيذح ال ذخ ص ذوا  افق ذع يدذالكليذ،س ع ذمعت دةذ(18 علهذ
ذذمعت دةذفيذالفصبذالدراسيذال احد.

ااخمبذال  لكم ذإلمهذمؤسسم ذأخم ىذخ رجذال  لك ذذأوااخبذرس وذا نتق لذالطلب ذم ذمؤسس ذتتبعذال م لذالتقليديذأوذال فت  ذذ- 
ذتتبعذنم لذالتعلي ذال فت  ذوفق  ذللف وتذاآلتي :

م ذقببذوزارةذالتعلي ذالع ليذإنذح نتذخ رجذال  لك ذومعت دةذم ذقببذا  ذذ  ذمعت فذالط لبذ  تقبذم   أنذتك نذال ؤسس ذال .1
 .إنذح نتذااخبذال  لك ذهيئ ذاالعت  ا

ال  تقبذإلي ذس  ذحص ل ذعلهذالث ن ر ذالع م ذأوذالتخصاذفيذالث ن ر ذالع م ذأوذم ذرع ال  ذمقب ال ذفيذذأنذرك نذمعدلذالط لب .2
  . ذفيذال ؤسسجيلس  ذتس

م ذذ(%50 ع ذذأخ ىالط لبذم ذمؤسس ذذإلي  الذتزردذنسب ذالس ع  ذال عت دةذالتيذتع ال  ذال ؤسس ذال  ق لذأرفت تذ .3
 الف ع.ذأومج  عذمتطلب  ذاللص لذعلهذالدرد ذالعل ي ذفيذتلكذال ؤسس ذ

أخ ىذإذاذقبذمعدل ذفي  ذع ذمؤسس ذذإلهالذتلتسبذال  ااذالتيذادت زه ذالط لبذفيذال ؤسس ذالتيذر غبذا النتق لذم   ذ .4
 ذ.أوذم ذرع ال  ذ(60% 

 

 (:20المادة )
قببذقب لذللب ذفيذذخ ص  ذذت  اذأيذتخصاذتط ح ذاعت  اا ذال عت دةذاعت  ااذع م ذأنذتتقدلذاطلبذالعأوذالف عذذال ؤسس علهذ -أذ

 ذلكذالتخصا.

اللص لذذاونذعل ي أح ار ي ذتؤايذإلهذم وذارد  ذذا اماذإنف ءذأيفيذأيذح لذم ذاألح الذأوذالف عذ ذالذرج زذلل ؤسسذ -بذ
 .علهذت خياذمسباذم ذمجل ذالتعلي ذالع لي

ا إلعالنذفيذادار ذحبذفصبذاراسيذع ذالتخصص  ذال عت دةذاعت  اا ذخ ص  ذفقةذوا س ي ت  ذالدقيق ذأوذالف عذ ذتلتزلذال ؤسس -جذ
 ا  .ذرخصتالتيذ

ذ.ذغي ذمعت د،ذوذالذرج زذقب لذأيذل لبذفيذأيذتخصاذغي ذم خا -اذ
 

 (:21) المادة
 فع مم ذإلممهذتمج  عمم ذممم ذاألنم مم ذوالتعلي مم  ذالداخليمم ذالالزممم ذلت مممي ذالع ممبذاألحمم ار يذواإلااريذفي مم ،ذثمم ذأوذالفمم عذ ذال ؤسسممذتعممد   

  .ع   ذاعدذإق ارهذي لكت ونإوذذ ورقيا سخ ذمؤسس  ذالتعلي ذالع ليذاعت  اذإلق اره ،ذوتزواذهيئ ذالتعلي ذالع ليذمجل ذ
 

 (:22المادة )
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ذ،وحقم قذاالسمتخدالذ،علهذال ؤسس ذم اع ةذحق قذال لكي ذالفك ر ،ذوإعدااذالسي س  ذالع م ذوالخ ص ذونف ه ،ذوحقم قذالطبمعذوال فم   
ذآخ ةذاعي ذاالعتب رذالق اني ذوالتف رع  ذال للي ذال  ف ة.

 

 (:23المادة )
ذ:تي ال ختلف ذوفاذال ع ري ذاآللت في ذالب اماذوال ف ل  ذذ ال الئ ال ب نيذوال  افاذت في ذا ؤسس ذالتلتزلذ   

 :ذال س ح ذالب  ئي ذلل ؤسس ذو أوذالف ع -أذ

 .ب  ئي ال س ح  ذاللكبذل لبذمسجبذفيذال ؤسس  الف عذم ذمج بذذ²(ذل7.5 رخصاذ (1

 .(ذذم ذال س ح ذاألرضي ذالكلي ذللل لذالج معي%75 ذلهعالط اااذاألرضي ذذ  مس حمج  عذزردذرالذ (2

 

 : ع  ذتدرر ق -بذ

ذ²لذ(40 الذتقممبذمسمم ح ذالق عمم ذال احممدةذعمم ذوذذ،لكممبذل لممبذ²لذ(1.5 تكمم نذال سمم ح ذاإلد  ليمم ذلق عمم  ذالتممدرر ذا عممدلذ .1
 .م ذمج  عذللب ذال ؤسس  الف عذفيذوقتذواحدذ(%25 علهذأنذتست عبذق ع  ذالتدرر ذ

فمممميذذ(ذل لبمممم  ذ60للتخصصمممم  ذالعل يمممم ذوذ ذ(ذل لبمممم  ذ40علممممهذ شممممعب ذاللقمممم ءا ذالصممممفي ذال ب شمممم ةذالذرزرممممدذعممممداذالطلبمممم ذفمممميذ .2
 .اإلنس ني التخصص  ذ

وال سم ئبذالسم عي ذذ،ا سم ئبذالتمدرر ذال  ئيم ذال تطم رةال ستخدم ذألغ اضذاللق ءا ذالصفي ذال ب ش ةذالتدرر ذق ع  ذتج زذ .3
ود مم زذذ، ونقمم تذاتصمم لذممعذالفممبك ذال لليم ذوالع ل يممذ(Data Show Projector والبصم ر ذود مم زذعم ضذاي نمم  ذ 

 .ح س بذمتط ر

لكت ونمميذاللدرثمم ذالتمميذتضمم  ذوسمم ئبذاالتصمم لذاإلك فمم ذاالفت اضممي ذاذال سممتخدم ذألغمم اضذاللقمم ءا زذق عمم  ذالتممدرر ذيممتج  .4
 ذاألح ار يذواي ذالطلب ذأنفس  .ذال ف فذوذالطلب ذاي ذتف عبذال

ألغ اضذالتمدرر ذمم ذنم فم ذذحي ذالق ع  فيذحبذحلي ذليق لذا لتأحدذم ذصالتخصاذال ؤسس  الف عذمف ف  ذلق ع  ذالتدرر ذ .5
 . في ذال ستلزم  ذالخ ص ذا لتدرر وإض ءةذوت  ر ذوغي ه ذم ذالخدم  ذوت

 

 :مك تبذأعض ءذهيئ ذالتدرر ذوال  ظفي ذاإلاارري  -ج

تمدرر ذفميذالذرزرمدذعمداذأعضم ءذهيئم ذالعلمهذأذإااريذفميذال ك تمبذال فمت ح ،لكبذعض ذهيئ ذتمدرر ذاوذذ²ل(ذ7.5 تخصاذ           
ممعذضم ورةذتم في ذق عم  ذادت  عم  ذبذلع يمدذالكليم ذوآخم ذلم ئي ذالقسم ذاث مي ،ذورجمبذتم في ذمكتمبذمسمتقذلمهال كتبذال احمدذع

ذ.ف عواألقس لذفيذنف ذالذ ذالكلي  ل  جل
 

 ذال كتب : -اذ

 .²ل(ذ500 الذتقبذمس ح ذال كتب ذع ذ .1

 مقعد.ذ(100  عدذع ذقالذرقبذعداذال  .2

لكمبذلكت ونميذا  عي م ذالم رقيذأوذاإل(ذعفم ةذع م ور ذ10 ذمختلفذمص ارذال عل م  ذوذلكذا عدلذ قت  ءذوت  ي ذمج  ع  ذما .3
 حدا ذأانه.تط ح  ذالتخصص  ذال ختلف ذفيذالج مع ذم اةذ

(ذ5وتمم في ذهمم  ذاألعممدااذل ممدةذ ذلل ؤسسمم الممدورر  ذالج ررمم ذفمميذحممبذتخصمماذممم خاذتمم في ذاوررمم  ذلكممبذمجمم لذمع فمميذممم ذ .4
وفمميذح لمم ذذوغي همم (،ذ،وأقمم امذمدمجمم ذ،ومصممغ ا ذفل يمم ذ،وإلكت ونيمم ذ،ورقيمم  قممبذواأشممك لذمختلفمم ذسمم  ا ذسمم اق ذعلممهذاأل

أنذت ف ذللطالبذإمك ني ذاللص لذعلمهذنسم ذورقيم ذعم ذاألالم يذالتميذرلتم د نذذ ؤسس االشت اكذاإللكت ونيذرت دبذعلهذال
 .لكبذل لبذ(ذصفل ذمطب ع ذفيذالفصبذال احدذمج ن  ذ150 ذانهإلي  ذوالدذأ
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ومعمم د ذذ،تمم في ذال  ادممعذاألس سممي ذالالزممم ذللبلمميذوالدراسمم ذح ل ع دمممم ذاللغ رمم ذ القمم امي (،ذواوائمم ذال عمم رفذ ال  سمم ع  ( .5
 .نجليزر ا للغتي ذالع اي ذواألذوغي ه ذ،ذواألل ل ،ذواألال ذوالكتبذالث ن ر (Bibliographies ذالت اد ذوالسي 

أحديذم ذتطبق ذال كتب  ذالج معي ذوفاذذتقدر ذالخدم  ذال عل م تي ذال ختلف ذافكبذرض  ذ  ت مي ع  لذال كتب ذوذأح سب ذ .6
 م ذأنم  ذوق اعدذومع ري ذاولي .

وذلمكذالسمتخدام  ذحف م ر ذآليم ذمم ذقبمبذالطلبم ذوالبم حثي ذذ،تخصياذأد زةذح س بذشخصمي ذأوذمطم رفذ ش شم  (ذحدرثم  .7
 ل لب.ذ(300 لكبذقبذول اعتي ذعلهذاألوا اقعذمط افذواحدذ

ل لممب،ذعلممهذأالذتقممبذنسممب ذال تخصصممي ذفمميذعلمم ذذ(600تعيممي ذعممداذممم ذال مم ظفي ذفمميذال كتبمم ذا اقممعذم ظممفذواحممدذلكممبذ  .8
 م ذمج  عذم ظفيذال كتب .ذ(%50 ال كتب  ذأوذتك  ل دي ذال عل م  ذع ذ

ذومك تبذللع ملي ذفي  أنذتك نذق ع  ذال كتب ذمكيف ذومؤثث ذا ألث يذالالزلذلجل  ذالطلب ذم ذح ا ذول وال ذوخزائ ذورف فذ .9
 .وغي ه 

 

 ذوحدةذالقب لذوالتسجيب:ذ-هم

  ذح فيمم ذالسممتيع بذممم ظفيذالقبمم لذوالتسممجيب،ذوممم ذرتطلبمم ذع ممبذالممدائ ةذممم ذمسممت اع  ذلل لفمم  ذوال ثمم ئاذسمم حتخصممياذم (1
اررمي ،ذاليميذأعمال ذألعضم ءذهيئم ذالتمدرر ذوال م ظفي ذاإلا(ذووتك نذمسم ح  ذال ك تمبذح م ذهم ذمعت مدذفميذالفقم ةذ ذوغي ه ،

 ل لب.ذ100لكبذذ2ل(ذ5 رخصاذم ذمقدار ذ

ورجمممبذأنذتفمممت بذالمممدائ ةذعلمممهذال حمممدا ذذ،عمممداذحممم فذمممم ذال ممم ظفي رسممم عد ذرتممم لهذإاارةذالقبممم لذوالتسمممجيبذممممدر ذمتفممم غ،ذ (2
 الت مي ي ذاآلتي :

 .ذشعب ذالقب ل
 .شعب ذالتسجيب 

 .شعب ذال ث ئا 

للممبذااللتلمم ق،ذاط قمم ذ ذلالزممم ذلع ممبذالفممعبذال مم ح رةذأعممال ،ذوم  مم :جذوال ثمم ئاذوالسممجال ذاال  مم ذذالممدائ ةذذرجممبذأنذتمم ف  (3
وتلتفظذا ل ث ئاذاألصلي ذأوذ(ذسجبذالخ رجي وذالف  اا ،ذوذسجبذعالم  ذالط لب،ذوذاط ق ذاالنسل بذواإلض ف ،ذوذالتسجيب،ذ

 اص رذمصدق ذع   ذلكبذل لبذفيذملفذخ مذا .

 (ذل لب.600علهذ ذب ذلكبذمسجبذأوذح تبذتسجيبلرجبذأالذرزردذعداذالط (4

رجبذح سب ذأع  لذالدائ ةذال تعلق ذا لقب لذوالتسجيب،ذوت في ذاألد زةذوالتج يزا ذالالزم ذل لك،ذا  ذفيذذلكذش شم ذل فيم ذ (5
 لكبذمسجبذعلهذاألقب.

ال ثمم ئاذذا  مم ذجذعمم ذالت اقيممعذال عت ممدةذلمشممخ مذال خمم لي ذامم لت قيعذعلممهوال يئمم ذتزورممدذوزارةذالتعلممي ذالعمم ليذوالبلمميذالعل مميذ (6
 .  ذجذالف  اا ذالتيذت  ل  ذالج مع ،ذوا ألخت لذال س ي ذونج مع والف  اا ذود يعذاألوراقذالص ارةذع ذال

 ال  حزذالصلي:ذ -و

رت ذتعيي ذلبيبذذأنعلهذذ،عالد  ذح ال ذالط ارئذالف ئع وذذاأد زةوحدةذصلي ذم  سب ذمزواةذات في ذالف عذذ تلتزلذال ؤسس        
ذم  ض ذللع بذفيذتلكذال حدة.وذم  ضذأوذذأولبيب 

ذ

 ل  افاذالع م ذوالخ ص :ا -ذز

ذتي ذوا ل  اصف  ذال بي  ذازاءذحبذم   :تلتزلذال ؤسس ذات في ذال  افاذاآلذذذذذ
ذال  اصف  ذال  فاذال ق 
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ال ختب ا ذالالزم ذللتخصص  ذالتيذذ1
ذتدر ذفيذال ؤسس  ذالف ع

الطلب ذفيذال ختب ذوالذرزردذعداذذ2ل(ذ60 مس ح ذحبذمختب ذالذتقبذع ذ
ورت ذتزوردذال ختب ا ذا ألد زةذواألاوا ذالالزم ذذ  ذل لب(ذ20 ال احدذعلهذ

ذللتدرر ذوفاذال   هاذال ق رة.
ذا  اصف  ذم  سب .ذاألقبعداذواحدذعلهذذمقصفذللطلب ذ2
ذ.األقبعلهذذ2ل(30 واحدذللطالبذوآخ ذللط لب  ذمس ح ذحبذم    ذذمصلي  ذ3
ذ.ذ2ل(ذ50 ا س ح ذالذتقبذع ذذاألقبواحدذعلهذعداذذق ع ذنف ل  ذ4
ذل لب  ذعلهذاألقب.50ا عدلذمقعدذواحدذلكبذذأم ح ذلجل  ذالطلب ذذ5
ذت في ذالف وتذالصلي ذفيذحبذمب هذرخدلذالع ملي ذوالطلب ذم ذالج سي .ذاورا ذال ي  ذذ6
ذتج ع  ذال ختلف .مف ربذم ءذت زعذافكبذرخدلذالطلب ذوالع ملي ذفيذم اقعذذال ف ربذالصلي ذ7
ت في ذالعداذال   سبذم ذال  اقفذال خصص ذللسي را ذأعض ءذهيئ ذالتدرر ذذم اقفذالسي را ذ8

ذوال  ظفي ذواإلاارري ذوالطلب .
ذ3ل(ذ100 رجبذأنذتفت بذأا ي ذال ؤسس ذعلهذوس ئبذتخزر ذال ي  ذاسع ذذال ي  ذ9

ذعلهذاألقب.
ال  ااذذوإنت جوحدةذإعدااذوتص ي ذذ10

ذعلي ي الت
ذمزواةذا ألد زةذوالب مجي  ذال تط رةذللتص ي ذواإلنت ج.ذاألقبعداذواحدذعلهذ

 

 :(24المادة )
إصمممدارذال فممم ا ذالتممميذتصمممفذادقممم ذال تطلبممم  ذوال عممم ري ذوالخطمممةذال بي ممم ذأانممم  ذوذلمممكذاصممم رت  ذال رقيممم ذاعلمممهذال ؤسسممم ذااللتمممزالذ   
ذ: اره وتزواذمجل ذاالعت  اذا سخ ذم   ذإلقذلكت وني واإل

 االلتل قذا  .ذوإد اءا التيذتط ح  ذذاألح ار ي متطلب  ذالب اماذ .1

ذوأرم ذ،وراذال سم لذ،والتل رمبذ،والتأديمبذ،واالنسمل بذ،والفصمبذ،واإلنم ارا ذ،واالمتل نم  ذ،واالنتقم لذ،وال سم لذ،القبم لذأسم  .2
 ا  اذمتعلق ذا لدراس .

 الخطةذالدراسي ذالك مل ذلج يعذالتخصص  ذالتيذتط ح  . .3

 تطلب  ذم وذالدرد  ذوالف  اا ذالعل ي .م .4

ذ

 (25المادة )
ذاعت  اذمؤسس  ذالتعلي ذالع لي:هيئ ذي ذل جل ذتلتزلذال ؤسس ذاتقدر ذال ث ئاذاآلتذذ

اآلليمم  ذواإلدمم اءا ذالتمميذتتبع مم ذفمميذتقيممي ذللبت مم ذا مم ذفمميذذلممكذاالمتل نمم  ذوأممم ح ذعقممده ذوال   جيمم ذال تبعمم ذلضمم  نذسمم رت  ذ .1
 ومصداقيت  .

وحيفيمم ذمت اعت مم ذذمي ذاسمت  ارذاتصمم لذالطلبمم ذا ل فم في ذاألحمم ار يي ذوأعضمم ءذهيئم ذالتممدرر ذوالتف عممبذمع م أإلدم اءا ذال تبعمم ذلتمما .2
 .لكت وني  ذإذوالتأحدذم ذحس ذتطبيق  ذوم اقبت  

 (26المادة )
ذاألد زةذوال عدا ذووس ئةذاالتص لذوالفبك  :ذ-ذأوال ذ
ذ:ي تاآلذا ذووس ئةذاالتص لذوالفبك  األد زةذوال عدعلهذال ؤسس ذت في ذ -أذ
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ح اسيبذخدم  ذا  اصف  ذمتط رةذوحدرث ذا  ذرضم  ذتقمدر ذالخدمم ذالالزمم ذللتعلمي ذال فتم  ذاكفم ءةذع ليم ذوا سمت  ارر ذعلمهذ .1
 وعلهذمدارذأر لذاألسب عذح مل .ذس ع ذر مي  ذذ24مدىذ

تفمممت بذعلمممهذشمممبك ذأليممم فذضممم ئي ذوملممم ال ذذ(LAN ذااخمممبذاللممم لذالجممم معيالب يممم ذالتلتيممم ذالالزمممم ذلب ممم ءذشمممبك ذاتصممم ال ذذ .2
 وم زع  ذاتص لذوت ااع  ذل اةذد يعذم افاذالخدم  ذالج معي ذللتعلي ذال فت  .

 لكت وني .معذشبك  ذال عل م  ذالخ ردي ذوخ ص ذالفبك ذاإلح اسيبذال ؤسس  الف عذراةذ .3

 قدرةذع لي .ذا ذحدرث ذلكت وني ذشبك ذإ .4

ذوذلمكذا عمدلذد م زذواحمدذلكمبذ،والع ل يم ذومتط رةذذا ذحف ءةذع ليم ذم تبطم ذا لفمبك ذال لليم ح اسيبذشخصي ذحدرث ذذأد زة .5
 .ل لب  ذذ25عض ذهيئ ذتدرر ذود  زذواحدذلكبذ

ال عل م  ذإلمهذالط لمبذذإرص لالييذر تاذع   ذذا ذحف ءةذع لي ذذلكت وني ال  ااذالتعلي ي ذاإلذإعدااخ ام  ذوا مجي  ذذأد زة .6
 .سي قي فيذفت ةذزم ي ذ

لغ رم  ذحفمظذسم ر ذوا مجيم  ذذأد مزةذإلمهذا إلضم ف ال عل مم  ذللطلبم ذذإرص لتض  ذ(ذBackup وا مجي  ذاحتي لي ذذأد زة .7
 م ذال عل م  ذافكبذع لذواالمتل ن  ذافكبذخ م.وأ

 تخزنذفي   ذم ااذتعل ذواي ن  ذمت  ثل .ذمج  عت نذمت  ثلت نذم ذالخ ام  ذفيذمك ني ذمتب عدر ذدغ افي  ذ .8
 

االستع ن ذا مزوايذخمدم  ذخم رديي ذشم رط ذإثبم  ذأنذال  اصمف  ذالف يم ذللتج يمزا ذتت افماذممعذال عم ري ذذ الف عج زذلل ؤسس رذ -بذ
 .م ذه  ذال  اةالخ ص ذا لخدم ذال ع ي ذال اراةذفيذالب دذ أ(ذ

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ:الب مجي  ذ–ث ني  ذ
ذم ذرلي:ذأانهذعلهذال ؤسس ذت في ذالب مجي  ذالالزم ذالييذتف بذحدا ذ

ع بذح فمم ذال مم ااذالتعلي يمم ذوم اقع مم ذااللكت ونيمم ذيلممهذاسممتعالع ليمم ذالتعلي يمم ذاليمميذتكمم نذقمم ارةذذإلاارةا مجيمم  ذمتطمم رةذوفع لمم ذ -أذ
 .فيذملف  ذالطلب ذلكت وني  ذإوتدور ذذلكذمت اع ذس ع  ذع بذحبذل لبذذت في ذإمك ني ذإلهذا إلض ف 

 ال ؤسس .ذإاارةا مجي  ذ -بذ

 .اإلنت جا مجي  ذوحدةذ -جذ

 وغي ه .ذ،وق اعدذالبي ن  ذ،اإلحص ئي والب اماذذ،والب اماذالعل ي ذ،ا مجي  ذاع ذال  ااذالتعلي ي ذمثبذال ت د    -اذ
 

ذ:ال ختب ا ذ–ث لث  ذ
ذعلهذال ؤسس ذت في ذم ذرلي:ذ

 صص  ذال ختلف ذالتيذتط ح  ذال ؤسس .مختب ا ذع لي ذوفاذم ذتتطلب ذلبيع ذالتخ -أذ

 أانه:ذرت ذتج يزذحبذمختب ذا  ذرليذحدا ذوذذ،ل لبذ500مختب ا ذح س بذا عدلذمختب ذواحدذلكبذ -بذ

 د  زذح س بذشخصيذحدريذوفع ل.ذعف ون .1

 علهذاألقبذذا ذقدرةذنق ءذووض  ذع ليي .ذثاليذل اع   .2

 د  زذم سوذض ئي. .3

 (.Data Show Projector د  زذع ضذاي ن  ذ  .4

حم مي اذ وحدةذإنت جذال س ئبذالس عي ذوالبص ر ذعلمهذأنذتكم نذمج مزةذا سم ئبذتج يمعذاي نم  ذسم عي ذواصم ر ذتفم بذحمداذأانمه:ذ -جذ
م سمممل  ذضممم ئي ،ذوذ،ذ(Writerذ-ذCD ذن سمممخ  ذأقمم امذح بيممم ت ذمدمجمم وذأشمم ل ذسممم عي ،ذوذأشمم ل ذم ئيممم ،ذوذرق يمم ،ذمسمممجب،ذ

ذ.(وس ئةذمتعداةذوغي ه وذوس ئبذا مجي  ،ذوذ
ذ

ذلكت ونيذوواد  ذتخ لبذالكت وني :إم قعذذ–  ذرااع
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(ذقم ارةذعلمهذالتع مممبذOnlineلكت ونيم ذاليمميذتفم بذواد م ذآنيمم ذ إلكت ونميذوواد مم ذتخ لمبذتم ف ذال ؤسسم ذايئم ذمتك ملمم ذلل  قمعذاإلذذ
ذي:أانهذورت ذم ذخاللذه  ذال اد  ذم ذرلذتف بذاللغتي ذالع اي ذواالنجليزر ذحدا ذذأناعدةذلغ  ذاولي ذعلهذ

لكت وني ذالييذرخصاذم قعذلكبذقسم ذأحم ار يذرلتم يذاي نم  ذمب ام ذحم لذا يم ذالقسم ذاألحم ار يذوأسم  ءذالتف عذإلهذم اقعذإ -أذ
أعضمم ءذهيئممم ذالتممدرر ذوتخصصممم ت  ذالعل يمم ذوالمممدرد  ذالعل يمم ذالتممميذر  ل مم ذوأعمممدااذالطلبمم ذفممميذالسمم  ا ذالدراسمممي ذال ختلفممم ذ

ولممم قذالتع ممممبذممممعذذلكت ونيممم ادمممعذوال ل حيممم  ذااللكت ونيممم ذوم اقمممعذال ممم ااذالتعلي يممم ذاإلوال تطلبممم  ذوال  ممم هاذوال ادبممم  ذوال  ذ
 .ملت ر ت  

وللب ذوخ رجي ذوغيم ه ذذح ف ذالع ملي ذفيذال ؤسس ذم ذأح ار يي ذوإاارري (ذرج عذذForumلكت ونيذلل ؤسس ذ ت يئ ذم تدىذإ -بذ
 ا دفذالت اصبذوالت اسبذفي  ذاي   .

 

ذ

ذذ لف  :السجال ذوالذ-ذخ مس  ذ
ذتلتزلذال ؤسس ذات في ذم ذرلي:ذذذذذ
ذ.(ل س لذوال اراا ذوال ص وف  ذوالل ازلاملف  ذواط ق  ذودل اذوص ال ذ سجال ذوملف  ذالدائ ةذال  لي ذوتض :ذ -أذ
ذال ث ئاذ -بذ ذم  ذذلك ذوغي  ذالعل ي  ذوش  اات   ذعق اه  ذوتض  ذفي   ذالع ملي  ذاتعيي  ذالخ ص  ذالع ملي  سجال ذوملف  ذشؤون

 .الالزم 

 .الف عذ   ؤسسوتض ذملف  ذللفظذال ع مال ذالخ ص ذاإاارةذالذالف عذ  سجال ذوملف  ذإاارةذال ؤسس -جذ

،ذواليبذه اتف  ذوأرق ل،ذأح ار يي ذوإاارري م ذذالف عذال ؤسس  ح ف ذالع ملي ذفيذاليبذأس  ءذذ أال ذومط ر  ذمطب ع ذتف بذ -اذ
 .الف عذال ؤسس  ذل  ف را ذالتيذتصدره ،ذوغي ه ذم ذا ؤسس ،ذوالكت بذالس  يالط لب،ذواليبذال

 (:27المادة )
ذ(ذل لب.300 ذعله(ذفيذحبذم حزذتعلي يذرزردذعداذلالا ذVideo_ Conferencingت في ذق ع ذمج زةذألغ اضذ ذ-أ

ذوال عدا ذافكبذاوريذوع دذاللزول.ذواألد زةتلتزلذال ؤسس ذاتلدريذنم ذال عل م  ذوالب اماذال ختلف ذذ-ب
 

 (28المادة )
ارد ذع لي ذم ذضم  نذدم اةذال كم نذوإاارةذالع ليم ذالتعلي يم ذوال يكمبذالت مي ميذاإلااريذواألحم ار يذوالع ليم ذات في ذتلتزلذال ؤسس ذ    

اإلاارر ذوال  لي ذوأنم  ذالقب لذوالتسجيبذوذلكذم ذخاللذود اذآلي  ذواضل ذل ت اعم ذوم اقبم ذاألااءذاألحم ار يذواإلااريذتضم  ذودم اذ
ذ.الف عذ حدذمل ورذاالعت  اذالع لذلتلكذال ؤسس أ ذاورر ذتس عدذمتخ يذالق ارذورك نذالتلقاذم ذذلكذتق رر

 

 (29المادة )
ذ.مل فم ذأخ ىفيذذا ذواحدذ  ذتوذف عتفتذأنمل فم  ذال  لك ذرج زذل  ذذإحدىع دذود اذال ؤسس ذفيذ -أذ
 .ذ2ل(500 الذتقبذمس ح ذال  حزذع ذهذأعلرج زذلل ؤسس ذفتوذم حزذتعلي يذواحدذفيذأيذم ذمل فم  ذال  لك ذذ -بذ

 . لبلذ(500 ع ذالتعلي يذ  حزذالالذرتج وزذعداذالطلب ذفيذذ -جذ

 ذا ذالعالق ذال  ص ف ذأعال :تق لذافتل ذووفاذال ع ري ذتعلي يذفيذحبذم حزذذأانهذتلتزلذال ؤسس ذات في ذم ذرليذحدا ذذأنرجبذ -اذ

 .ف ي ذمختب ا ذح س ب(وذسك ت رر ،ذوذي،ذ مدر ذإاارذذمتك مبذل ت اع ذشؤونذال  حزذإااريل ق ذ .1

 :وا  ذات  سبذوعداذالطلب ذفيذال  حزذأعال (ذ22تي ذا ل  اصف  ذال بي  ذفيذال  اةذ اآلت في ذال  افاذ .2

 . ق ع  ذتدرر 

 اإلاارري هيئ ذالتدرر ذوال  ظفي ذذأعض ءمك تبذ. 

 .  الب مجي 
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 ا ذح س ب.مختب ذ 

 أخ ىمختب ا ذتعلي ي ذمتخصص ذ. 

 ال  ااذالتعلي ي ذوإعدااوتص ي ذذإعداام ذعداذوحدةذذع م ذوالخ ص ال  افاذال. 

 لكت وني.القدرةذعلهذالتع مبذمعذا مجي  ذالتف عبذاإل .3

 .الف عذ القدرةذعلهذال ص لذإلهذمص ارذالتعل ذفيذال كتب ذااللكت وني ذو أوذالتقليدر ذالت اع ذلل ؤسس  .4

 .التعلي يذال  ار ذالتيذتض  ذد اةذالع لي ذالتعلي ي ذالتيذرقدم  ذال  حزت في ذالتج يزا ذوال ستلزم  ذاإلاارر ذالبف ر ذوذ .5

 

 

 

 

 

 

 

 أحكام عامة                                               
(30المادة )

 . ؤسس وم ذعلي  ذم ذم افاذلمغ اضذاألح ار ي ذوالعل ي ذوال ف ل  ذوالخدم  ذالطالاي ذفيذالذ ؤسس تخصاذأرضذال (ذأ

ذال ؤسس ذاأس ذقب لذالطلب ذالتيذرق ه ذمجل ذالتعلي ذالع ليذلكبذع لذاراسي.ذتلتزل (ذب
ذ

 (31المادة )
ذم  را ذالتعلي ذال فت  .علهذأعض ءذال يئ ذالتدررسي ذذرربلتدذ–ذالتعلي ذالع ليذر افاذعلي  ذمجل ذ–مستقبلي ذذخطط  ذذال ؤسس ذتضع

ذ

 (32المادة )
فيذالف عذإذاذح نذعلي ذمخ لف  ذأوذغ ام  ذلل يئ ذللي ذتخصاذذع اي ذالع م ذوالخ ص ذأليرت ذال م ذفيذللبذرفعذالط ق ذاالستيالذ

 .إزال ذتلكذال خ لف ذأوذافعذالغ ام  

 

 (33المادة )
   ذتعليذ رألا إلض ف ذذل ؤسس  ذالتعلي ذالع ليذالتيذتقدلذا اماذالتعلي ذال فت  ال ع ري ذألغ اضذاالعت  اذالع لذالتعلي   ذوذتعت دذه  ذ

ذأوذق ارا ذس رر ذال فع لذفيذه اذال ج ل.
ذ

 (34المادة )
ذل ذر اذذح ه ذفيذه  ذالتعلي   .ذأم رذأر فيذال يئ ذربتذمجل ذ

 

 (35المادة )
ذذتلغيذه  ذالتعلي   ذأر ذنص مذأوذق ارا ذس اق ذتتع رضذمع  .

ذ

 (36المادة )
 .2010 2 25(ذت رر ذ2010 6 44إلعت  اذرق ذ صدر ذه  ذالتعلي   ذا  دبذق ارذمجل ذهيئ ذا
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ذ
 

 (1ملحق رقم )
 لتعليم المفتوحمؤسسة ا فيالخاصة العامة و معادالت حساب الطاقة االستيعابية 

 

 الطاقة االستيعابية الخاصة: -أ
 .x 80المعتمدين الطاقة االستيعابية للتخصص = عدد المشرفين األكاديميين 

 مة:حساب الطاقة االستيعابية العا -ب
 محور أعضاء هيئة التدريس: .1

 .X 80عدد الطلبة = )عدد المشرفين األكاديمين المعتمدين( 
 :محور المساحة البنائية .2

 (.2م7.5/  المساحة البنائيةعدد الطلبة = )                     
 :ات التدريسمحور قاع .3

 .(2م x 1.5مجموع مساحات قاعات التدريس )  عدد الطلبة = 
 من مجموع الطلبة في وقت واحد (0.25)                  
 محور المكتبة: .4

 (.x 600عدد الطلبة = )عدد الموظفين 
 : محور التسجيل     .5

 .2(/ X 600+ عدد موظفي التسجيل X 20عدد الطلبة = )مساحة دائرة التسجيل 
الطاقةة االسةتيعابية وفة  الطاقة االستيعابية العامةة للجامعةة= متوسةط الطاقةة االسةتيعابية ألقةل حاحةة محةاور أو 

 محور أعضاء هيئة التدريس أيهما أقل.


